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internas
ceriMôniA MArcA As cOMeMOrAções dOs 70 AnOs dO incA

Para dar início às comemorações dos 70 anos, o INCA realizou 
uma solenidade no dia 25 de maio, e aproveitou a ocasião 
para o lançamento de três novos produtos de comunicação do 
Instituto, visando à prevenção e à promoção da saúde: o vídeo 
institucional, a revista trimestral Rede Câncer e a Rádio INCA. 
“Meu pai estaria orgulhoso do que o INCA representa hoje: um 
centro de referência internacional, mas que preserva a mesma 
ternura e a atenção humanitária do seu idealizador”, afirmou 
Marina Kroeff, filha do fundador do INCA, Mário Kroeff. Em 
seu discurso de abertura, o diretor-geral Luiz Antonio Santini 
defendeu a criação de um novo modelo de gestão que atenda 
às demandas de uma estrutura complexa como a do INCA. O 
evento contou ainda com a presença do Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, do Secretário de Atenção à Saúde, 
José Carvalho de Noronha e do Secretário de Saúde e Defesa 
Civil do Rio de Janeiro, Sérgio Côrtes, aplaudido de pé pelo 
auditório lotado ao anunciar a cessão do prédio administrativo 
do IASERJ ao INCA. Foram homenageados alguns parceiros do 
INCA, como o diretor do Instituto Avon, Lírio Cipriani, Roberto 
Oliveira Neves, do BNDES e o representante da Fundação 
Vale do Rio Doce, Alexandre Neves. O ministro encerrou 
a cerimônia com uma homenagem à força de trabalho 

do Instituto: “Não é possível conquistar resultados na saúde sem o comprometimento e a abnegação dos 
voluntários e dos funcionários da casa, esses, sim, os primeiros a levantar e a defender a bandeira do INCA”. 

referênciA internAciOnAl 

O diretor-geral do INCA, Luiz Antonio Santini, 
participou do quarto encontro de diretores dos 
institutos nacionais de câncer de todo o mundo, 
promovido pela Agência Internacional para 
Pesquisa de Câncer - International Agency for 
Research on Câncer (IARC), no final de julho, 
em Lyon, na França. Participantes e palestrantes 
formaram uma mesa-redonda para discutir 
estratégias, oportunidades, redes e suas colaborações para a luta contra o câncer. No mesmo período, 
Santini representou o Brasil no primeiro encontro internacional ‘Perspectiva Internacional para o Câncer 
de Fígado’ – “A Translational Worldwide Perspective for Liver Cancer”. Durante dois dias, foram realizadas 
palestras e debates sobre Etiologia e Epidemiologia Molecular, Carcinogênese Molecular, Indicadores 
Moleculares (biomarker) e, por fim, sobre Abordagem Terapêutica, atual e futura.  
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rAstreAndO O precOnceitO 

Uma pesquisa inédita fará 
levantamento de perfil e de 
prognóstico de pacientes de 
câncer internados nas UTIs 
de todo o Brasil. O estudo 
acontecerá durante os meses 
de agosto e setembro, e 
abrangerá mais de 40 UTIs e 
quase dois mil pacientes, de 

acordo com estimativa do INCA. Segundo o chefe da 
CTI do HCI, Jorge Salluh, um dos nove coordenadores 
do programa nacional, as internações por câncer 
correspondem de 10% a 20% do total registrado 
em CTIs, e o prognóstico desses pacientes vem 
melhorando significativamente nos últimos anos. “Mas 
ainda há preconceito nas UTIs que recebem essas 
internações, com a falsa visão de que são casos 
terminais”, critica. A iniciativa pioneira do Serviço 
de Terapia Intensiva do HCI é o primeiro trabalho 
chancelado pela recém-criada rede brasileira BRICnet 
(Brazilian Research in Intensive Care Network), 
formada por vários centros de pesquisa para a 
produção e a divulgação dos estudos sobre essas 
unidades dentro e fora do País. 

diA MundiAl seM tAbAcO

Em 31 de maio, Dia Mundial sem Tabaco, o INCA promoveu ações de combate à fumaça ambiental do fumo, 
que causa a morte de pelo menos 200 mil trabalhadores por ano, de acordo com a OIT. Esse foi o tema 
escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para esse ano que norteia ações preventivas ao redor do 
mundo. No Brasil, foram veiculadas novas peças da campanha sobre “Ambientes Livres de Tabaco” produzidas 
pela Divisão de Comunicação Social do INCA. Internacionalmente, o Instituto lançou a Rede Ibero-Americana 
de Controle do Tabagismo (RIACT). O compromisso de criação da rede foi assumido pelo Brasil durante a 9ª 
Conferência Ibero-Americana de Ministros de Saúde. A RIACT tem o objetivo de promover a cooperação e a 
troca de experiências governamentais para controle do tabagismo entre países da América Latina, Portugal 
e Espanha. A Rede contará ainda com um site que permitirá a realização de reuniões virtuais, fóruns de 
discussão, além da publicação das notícias mais recentes sobre o tema.

nAs OndAs dO rádiO 

A série de programas ‘Rádio INCA – Informação 
e Saúde’ já começou a ser distribuída para rádios 
comunitárias e comerciais de todo o país. Inicialmente, 
serão 40 programas, incluindo uma radionovela, que 
destacam a importância do diagnóstico precoce e 
da adoção de hábitos saudáveis para a prevenção 
do câncer. Os programas buscam ainda esclarecer 
mitos relacionados à doença, como o de que o ela 
não tenha cura. Artistas e personalidades, como Elba 
Ramalho, Toni Garrido, Zezé Motta, Aline Moraes, Zeca 
Baleiro e Cássia Kiss, dão voz aos spots, que têm o 
mesmo tema dos programas. O INCA estima atingir 
um público de 1 milhão e 500 mil pessoas. O projeto 
conta com o apoio da Fundação Vale do Rio Doce, 
que doou R$ 200 mil para a produção e distribuição 
gratuita dos programas para 500 rádios comerciais e 
comunitárias de todo o País.


